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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHƢƠNG ÁN  

Điều tra vốn đầu tƣ phát triển năm 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 10 năm 2014  

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 

 

1. Mục đích, yêu cầu điều tra 

1.1. Mục đích điều tra 

Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 nhằm thu thập thông tin về tình 

hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của dự 

án/công trình hoàn thành trong năm 2014 và năng lực sản xuất chủ yếu hiện có 

của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn 

diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trọng để 

các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động 

vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội trung hạn và hàng năm trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ và từng 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

1.2. Yêu cầu điều tra  

Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 phải bảo đảm các yêu cầu chủ 

yếu sau: 

(1). Công tác tổ chức triển khai, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng 

hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu điều tra phải thực hiện theo đúng quy định của 

phương án điều tra; 

(2). Triệt để lồng ghép việc thu thập thông tin vào cuộc điều tra thuộc 

chương trình điều tra thống kê quốc gia tiến hành trong năm 2015 để tránh trùng 

lặp, chồng chéo trong hoạt động thống kê và giảm gánh nặng cho đối tượng 

cung cấp thông tin; 

(3). Kết quả điều tra phải được công bố và phổ biến kịp thời với hình thức 

phù hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dùng tin;  

(4). Đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, tránh trùng, sót, phù hợp 

với điều kiện thực tế và có tính khả thi; 

(5). Quản lý tài chính phải bảo đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng kinh 

phí tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Đối tƣợng, đơn vị và phạm vi điều tra  

2.1. Đối tượng điều tra 

Đối tượng điều tra là dự án/công trình và công việc về đầu tư phát triển 

thực hiện trong năm 2014. 
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2.2. Đơn vị điều tra 

(1). Chủ đầu tư/ban quản lý dự án được ủy quyền hoặc phân cấp thuộc 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương khác 

(sau đây gọi tắt là Bộ, ngành), Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp có dự án/công 

trình sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn từ nguồn ngân sách nhà nước cho đầu 

tư phát triển, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư phát triển và nguồn vốn nhà 

nước khác để thực hiện đầu tư; 

(2). Xã/phường/thị trấn cấp phép cho dự án/công trình mang tính xã hội 

hóa có nguồn vốn chủ yếu do các tổ chức, cá nhân đóng góp; 

(3). Chủ thể có thực hiện đầu tư gồm: đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị 

sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng; 

(4). Doanh nghiệp, hợp tác xã đang trong quá trình khởi công xây dựng, 

đang đầu tư chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh hoặc đang hoạt động sản xuất 

kinh doanh; 

(5). Trang trại;  

(6). Hộ dân cư có đầu tư cho sản xuất kinh doanh và nhà ở; 

(7). Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị phụ trách 

công tác thống kê, tài chính thuộc Bộ, ngành. 

2.3. Phạm vi điều tra 

Tiến hành điều tra việc thực hiện đầu tư phát triển trong năm 2014 trên 

phạm vi cả nước đối với các loại đơn vị điều tra thuộc mọi thành phần kinh tế với 

mục đích đầu tư vào các ngành kinh tế từ ngành A đến ngành S theo hệ thống 

ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007); Hộ dân cư có đầu tư cho nhà ở. 

Về năng lực sản xuất, tiến hành thu thập thông tin năng lực sản xuất chủ 

yếu của doanh nghiệp và hợp tác xã; 

Không điều tra dự án/công trình đã thi công xong trước ngày 1 tháng 1 

năm 2014, nhưng lập kế hoạch trả nợ vốn trong năm 2014 hoặc khởi công trong 

năm 2014 nhưng thực tế chưa thi công. 

3. Thời điểm và thời gian điều tra 

3.1. Thời điểm điều tra và thời gian thu thập thông tin tại địa bàn:  

(1). Dự án/công trình và các chủ thể đầu tư: từ 01/02/2015 đến 30/4/2015; 

(2). Khu vực hộ : từ 01/3/2015 đến 30/4/2015;  

(3). Khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã: theo kế hoạch điều tra doanh 

nghiệp năm 2015; 

3.2. Thời điểm và thời kỳ thông tin được thu thập: 

(1). Thông tin về thực hiện đầu tư được thu thập trong thời kỳ: từ 

01/01/2014 đến 31/12/2014; 



3 

 

(2). Thông tin về năng lực mới tăng được thu thập cho các dự án/công trình hoàn 

thành trong năm 2014; 

(3). Thông tin về năng lực sản xuất chủ yếu được thu thập cho các công 

trình/nhà máy có đến 31/12/2014. 

4. Nội dung điều tra và phiếu điều tra 

4.1. Nội dung điều tra 

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau: 

(1). Thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển 

- Thông tin về chủ đầu tư/ban quản lý dự án/công trình: tên, địa chỉ, số 

điện thoại, tổng số dự án/công trình triển khai trong năm 2014; 

- Thông tin về dự án/công trình: tên, địa chỉ, cơ quan ban hành quyết 

định đầu tư, loại dự án đầu tư, thời gian khởi công, hoàn thành, mục đích đầu 

tư chính; tổng vốn đầu tư thực hiện dự án/công trình từ khi triển khai hoặc khởi 

công đến hết năm 2013; 

- Kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 chia theo nguồn vốn, 

khoản mục đầu tư, mục đích đầu tư và tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

(2). Thông tin về công trình hoàn thành và năng lực mới tăng trong năm 

2014: Tên công trình, địa điểm xây dựng, thời gian khởi công/hoàn thành, năng 

lực thiết kế, tổng vốn đầu tư thực hiện cho công trình, giá trị tài sản cố định mới 

tăng của công trình hoàn thành. 

(3). Thông tin về năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của doanh nghiêp, 
hợp tác xã có đến 31/12/2014: tên nhà máy, địa điểm xây dựng nhà máy, công 

suất thiết kế, công suất hiện có, công suất sử dụng. 

4.2. Phiếu điều tra 

Nội dung điều tra được thiết kế trên 8 loại phiếu:  

 (1). Phiếu 1/VĐT-DA: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu 

tư phát triển năm 2014 - Áp dụng cho chủ đầu tư/ban quản lý dự án/công trình 
được ủy quyền và phân cấp thuộc Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh, huyện, xã. 

Phiếu 1.1/VĐT-DA: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư 

phát triển năm 2014 - Áp dụng cho dự án/công trình do chủ đầu tư/ban quản lý 
dự án/công trình được ủy quyền, phân cấp thuộc Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh, 

huyện, xã. 

(2). Phiếu 2/VĐT-X: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư 

phát triển năm 2014 - Áp dụng cho UBND xã/phường/thị trấn có cấp phép xây 

dựng các dự án/công trình mang tính xã hội hóa, sử dụng vốn của các tổ chức, 

cá nhân đóng góp. 

(3). Phiếu 3/VĐT-NCL: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện 

đầu tư phát triển năm 2014 - Áp dụng cho chủ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công 
lập có đầu tư từ nguồn vốn tự có, vốn liên doanh, liên kết là chủ yếu; đơn vị sự 
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nghiệp ngoài công lập; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng. 

(4). Phiếu 4/VĐT-DN: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu 

tư phát triển năm 2014 - Áp dụng cho chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã. 

(5). Phiếu 5/VĐT-TT: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư 

phát triển của trang trại năm 2014 - Áp dụng cho trang trại có đầu tư cho sản 
xuất kinh doanh, cho xây dựng, sửa chữa lớn nhà ở. 

(6). Phiếu 6/VĐT-H: phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư 

phát triển của hộ năm 2014 - Áp dụng cho hộ dân cư có đầu tư cho sản xuất kinh 
doanh, cho xây dựng, sửa chữa lớn nhà ở. 

Phiếu 6.1/DS-H: phiếu lập danh sách hộ dân cư thuộc địa bàn điều tra 

năm 2014 - Áp dụng cho địa bàn được chọn mẫu điều tra. 

Phiếu 6.2/DS-HLN: phiếu lập danh sách hộ dân cư thuộc làng nghề sản 

xuất tập trung năm 2014 - Áp dụng cho làng nghề sản xuất tập trung. 

(7). Phiếu 7/VĐT-TC: phiếu thu thập thông tin về chi mua sắm, sửa chữa 

tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW năm 2014 - Áp dụng cho Sở Tài 
chính tỉnh/thành phố. 

(8). Phiếu 8/VĐT-B: phiếu thu thập thông tin về chi mua sắm, sửa chữa 

tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung 

ương khác năm 2014 - Áp dụng cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, các cơ quan Trung ương khác. 

5. Các bảng danh mục sử dụng trong điều tra 

Cuộc điều tra sử dụng các danh mục sau: 

- Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi 

đã được Tổng cục Thống kê cập nhật đến thời điểm 30/6/2014; 

- Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) ban hành theo 

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và 

Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; 

- Một số danh mục ban hành kèm phương án gồm: 

+ Danh mục Bộ, ngành, cơ quan trung ương; cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 

huyện, xã; 

+ Danh mục năng lực mới tăng của các dự án/công trình; 

+ Danh mục năng lực sản xuất chủ yếu. 

6. Loại điều tra, phƣơng pháp thu thập thông tin 

6.1. Loại điều tra 



5 

 

Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 được thực hiện theo phương pháp 

điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. 

(1) Điều tra toàn bộ đối với: 

- Dự án được ủy quyền hoặc phân cấp thuộc Bộ, ngành, UBND các cấp có 

sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho đầu 

tư phát triển, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư phát triển và nguồn vốn nhà 

nước khác để thực hiện đầu tư; 

- UBND xã/phường/thị trấn cấp phép xây dựng các dự án/công trình mang 

tính xã hội hóa sử dụng vốn của các tổ chức, cá nhân đóng góp; 

- Chủ thể có thực hiện đầu tư gồm: đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự 

nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại;  

- Sở Tài chính tỉnh/thành phố: cung cấp thông tin về chi mua sắm, sửa 

chữa tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW năm 2014. 

- Đơn vị thực hiện nhiệm vụ thống kê, tài chính thuộc Bộ, ngành: cung 

cấp thông tin về chi mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên 

của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương khác năm 2014. 

- Hộ thuộc làng nghề sản xuất tập trung. 

(2) Điều tra chọn mẫu đối khu vực dân cư có đầu tư cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh và nhà ở: 

- Sử dụng danh sách địa bàn mẫu từ kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa 

kỳ năm 2014 để tiến hành chọn địa bàn mẫu. 

- Tiến hành điều tra toàn bộ hộ dân cư có đầu tư cho sản xuất kinh doanh 

và nhà ở trong năm 2014 thuộc địa bàn mẫu được chọn.  

 Phương pháp chọn mẫu và suy rộng kết quả điều tra quy định tại phụ lục 

1 - Thiết kế, phân bổ mẫu và suy rộng kết quả điều tra vốn đầu tư phát triển năm 

2015 khu vực hộ dân cư. 

6.2. Lập danh sách và rà soát 

Việc lập và rà soát danh sách có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng rất lớn 

đến chất lượng cuộc điều tra. Căn cứ danh sách được lập và rà soát đầy đủ, Tổ 

Thường trực Trung ương dự trù khối lượng công việc, xây dựng dự toán kinh 

phí, chuẩn bị tài liệu, phiếu điều tra, đảm bảo đủ điều kiện cần thiết cho Cuộc 

điều tra; Tổ Công tác cấp tỉnh và Tổ Công tác cấp Bộ, ngành có cơ sở để triển 

khai thực hiện và giám sát chặt chẽ công việc; Điều tra viên có thể tiếp cận đơn 

vị điều tra nhanh chóng, thuận tiện, tránh trùng hoặc sót; Việc lập và rà soát 

danh sách được thực hiện cho 4 loại đối tượng sau: 

(1). Lập danh sách dự án/công trình có sử dụng toàn bộ hoặc một phần 

vốn từ nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, trái phiếu Chính phủ, tín 
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dụng đầu tư phát triển và nguồn vốn nhà nước khác để thực hiện đầu tư, bao 

gồm: dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; dự án/công trình do Bộ, 

ngành, UBND các cấp ban hành quyết định đầu tư;  

(2). Lập danh sách và rà soát chủ thể có thực hiện đầu tư, bao gồm: đơn vị sự 

nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã; 

(3). Lập danh sách địa bàn, tiến hành chọn địa bàn mẫu và rà soát địa bàn 

mẫu. Những địa bàn mẫu đặc thù, khó tiếp cận, thuộc làng nghề hoặc mất mẫu 

phải bổ sung mẫu; 

(4). Lập danh sách làng nghề và xác định địa bàn điều tra dân số 

thuộc làng nghề; 

Hướng dẫn lập và rà soát danh sách quy định tại phụ lục 2 - Lập và rà soát 

danh sách điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015. 

6.3. Phương pháp thu thập số liệu 

Do tính chất phức tạp của nội dung điều tra, trình độ kế toán cũng như khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra khác nhau, cuộc điều 

tra áp dụng phương pháp điều tra trực tiếp và gián tiếp:  

 (1). Phương pháp điều tra gián tiếp: p dụng đối với dự án/công trình 

có sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn từ nguồn ngân sách nhà nước cho  đầu 

tư phát triển, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư phát triển và nguồn vốn nhà 

nước khác để thực hiện đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, xã/phường/thị trấn, 

Sở Tài chính tỉnh/thành phố, đơn vị phụ trách công tác thống kê, tài chính thuộc 

Bộ, ngành là những đơn vị có đủ điều kiện để ghi thông tin chính xác vào phiếu 

điều tra. 

 Cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu mục đích, ý nghĩa, 

nội dung điều tra, hướng dẫn cách ghi thông tin vào phiếu và thống nhất thời 

gian, địa chỉ nhận kết quả của các đơn vị. 

Những đơn vị thực hiện theo phương pháp điều tra gián tiếp và có điều 

kiện về công nghệ thông tin như máy tính kết nối internet, sau khi tập huấn có 

thể lấy phiếu thu thập thông tin điện tử từ trang Web của cơ quan Thống kê, ghi 

thông tin trực tiếp và áp chữ ký điện tử vào phiếu, gửi qua đường thư điện tử tới 

Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Cục Thống 

kê), nơi trực tiếp triển khai việc thu thập thông tin của đơn vị.   

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ thống kê, tài chính thuộc Bộ, ngành do Tổng 

cục Thống kê hướng dẫn triển khai phương án điều tra.  

  (2). Phương pháp điều tra trực tiếp: p dụng đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

- nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trang trại, hộ dân cư có đầu tư cho sản 

xuất kinh doanh và nhà ở. 
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 Điều tra viên trực tiếp đến đơn vị giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung 

điều tra và phỏng vấn chủ thể có thực hiện đầu tư để ghi các thông tin vào phiếu 

điều tra thu thập thông tin. 

6.4. Cách thức triển khai thu thập thông tin 

(1). Với các đơn vị thuộc diện điều tra toàn bộ, thực hiện đầy đủ và tách 

bạch các khâu: lập danh sách nền, rà soát để chốt những đơn vị có thực hiện đầu 

tư trong năm 2014. Đến thời điểm điều tra, tiến hành phát phiếu thu thập thông 

tin cho những đơn vị này; 

(2). Đối với đơn vị điều tra là xã/phường/thị trấn: không tiến hành rà soát 

mà đến thời điểm điều tra, phát phiếu thu thập thông tin cho toàn bộ 

xã/phường/thị trấn có cấp phép xây dựng các dự án/công trình mang tính xã hội 

hóa, sử dụng vốn của các tổ chức, cá nhân đóng góp; 

(3). Đối với địa bàn mẫu và làng nghề: chỉ tiến hành rà soát địa bàn mẫu 

và làng nghề, đến thời điểm điều tra, điều tra viên tiến hành rà soát hộ thuộc địa 

bàn, làng nghề và tiến hành điều tra toàn bộ hộ có thực hiện đầu tư cho sản xuất 

kinh doanh và nhà ở thuộc địa bàn mẫu hoặc làng nghề.  

7.  Xử lý thông tin, tổng hợp và biểu đầu ra 

7.1. Xử lý thông tin 

Công tác kiểm tra logic, làm sạch phiếu, nhập tin, tổng hợp sơ bộ được 

thực hiện tại 63 Cục Thống kê theo phần mềm do Tổng cục Thống kê xây dựng, 

áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, sau đó truyền dữ liệu về cơ quan 

Tổng cục Thống kê. Với phiếu thu thập thông tin do Bộ, ngành chịu trách nhiệm 

thực hiện, việc nhập tin sẽ được tiến hành tại cơ quan Tổng cục Thống kê. 

7.2. Tổng hợp và hệ thống biểu đầu ra  

Tổ Thường trực cấp Trung ương chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống biểu 

đầu ra và tổng hợp số liệu. Trên cơ sở số liệu toàn quốc, Tổng cục Thống kê sẽ 

phân bổ kết quả thực hiện đầu tư cho các địa phương bao gồm số thực hiện đầu 

tư do địa phương quản lý và trung ương thực hiện trên đ  bàn.  

Mẫu biểu tổng hợp kết quả điều tra qui định tại phụ lục 3 - Hệ thống biểu 

tổng hợp kết quả điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015. 

8. Kế hoạch tiến hành 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện/hoàn thành 

I  Xác định yêu cầu thống kê  

1 
Dự thảo hệ biểu tổng hợp kết quả điều 

tra 
T12/2013 

2 Hội thảo “Nhu cầu người dùng tin” 3/1/2014 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện/hoàn thành 

II Chuẩn bị điều tra  

1 Viết phương án điều tra thí điểm T1-T3/2014 

2 Tiến hành điều tra thí điểm T4-T5/2014 

3 
Dự thảo phương án điều tra chính 

thức 
T5-T6/2014 

4 
Xây dựng phần mềm nhập tin, kiểm 

tra, xử lý và tổng hợp kết quả điều tra 
T5-T10/2014 

5 
Lấy ý kiến các đơn vị và hội thảo về 

Phương án dự thảo  
T7/2014 

6 
Ban hành Quyết định và Phương án 

điều tra 
T10/2014  

7 
Lập danh sách; thiết kế và chọn mẫu; 

rà soát danh sách   
T6-T10/2014 

8 In, phân phối tài liệu tập huấn  T9-T11/2014 

9 

Thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh; 

; tuyển chọn điều tra viên 

và giám sát viên 

T10-T12/2014 

10 Công tác tuyên truyền T11-T12/2014 

11 In và phân phối phiếu điều tra  T11/2014-T1/2015 

12 Công tác tập huấn các cấp  T11/2014-T1/2015 

III Triển khai thu thập thông tin  

1 Thu thập thông tin  

-  Phiếu 1; 1.1; 3, 7; 8/VĐT: từ 

1/2-30/4/2015;(*)  

-  Phiếu 2; 5; 6; 6.1; 6.2/VĐT: 

từ 1/3-30/4/2015; 

- Phiếu 4/VĐT-DN: theo 

Phương án ĐTDN năm 2015. 

IV Xử lý, tổng hợp  

1 
Nghiệm thu, làm sạch, đánh mã, nhập 

tin, kiểm tra logic tại cấp tỉnh  

- Từ 1/5-15/6/2015; 

- Phiếu 4/VĐT-DN: theo 

Phương án ĐTDN năm 2015. 

2 Rà soát và hoàn thiện báo cáo tổng - - Từ 16/6-30/6/2015(**) 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện/hoàn thành 

hợp (***) - - Phiếu 4/VĐT-DN: theo 

Phương án ĐTDN năm 2015. 

2 Nghiệm thu cấp trung ương 15/6-31/7/2015 

V Công bố thông tin  

1 
Biên soạn và công bố sơ bộ kết quả 

điều tra 
T9-T11/2015 

2 
Biên soạn và công bố chi tiết kết quả 

điều tra 
T12/2015-T3/2016 

VII  Lƣu trữ dữ liệu Hoàn thành T4/2016 

           (*) Bộ, ngành tiến hành triển khai thu thập thông tin từ 1/2-31/3/2015; 

Tổ Công tác cấp Bộ, ngành kiểm tra và làm sạch phiếu từ 1/4-30/4/2015. Phối 

hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức nghiệm thu từ 1/5-30/6/2015. 

(**) 30/6/2015 là thời hạn Cục Thống kê  truyền dữ liệu về Tổng cục. TP 
Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hạn đến 15/7/2015. 

(***) Báo cáo tổng hợp kết quả nhập tin của Cục Thống kê. Không phải 
kết quả thực hiện đầu tư trong năm 2014 của địa phương. 

9. Tổ chức chỉ đạo thực hiện 

9.1. Công tác chuẩn bị  

(1). Lập danh sách và rà soát đơn vị có thực hiện đầu tư  

Phân công thực hiện lập danh sách và rà soát dự án công trình thực hiện 

đầu tư trong năm 2014 qui định tại phụ lục 2 - Lập và rà soát danh sách điều tra 

vốn đầu tư phát triển năm 2015. 

(2). Chọn điều tra viên  

Điều tra viên là lực lượng trực tiếp thực hiện cuộc điều tra, có vai trò quan 

trọng quyết định đến chất lượng thông tin thu thập và sự thành công của cuộc 

điều tra. Điều tra viên phải là người có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ học 

vấn. Cục Thống kê cần sử dụng tối đa những điều tra viên đã tham gia các cuộc 

điều tra thống kê gần đây.  

Để thuận lợi thực hiện điều tra trực tiếp các hộ, điều tra viên nên tuyển 

chọn là người làm công tác thống kê của xã/phường hoặc các trưởng thôn, ấp, tổ 

trưởng tổ dân phố vì những người này sẽ nắm rõ địa bàn điều tra và am hiểu 

thực trạng tình hình kinh tế của các hộ dân trên địa bàn. 

(3). Chọn giám sát viên  

Giám sát viên điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 là những người 

được lựa chọn trong đội ngũ công chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố và 
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Chi cục Thống kê quận, huyện. Giám sát viên có nhiệm vụ giám sát các bước 

tiến hành điều tra, bao gồm: lập và rà soát danh sách, công tác tập huấn, điều tra 

thực địa, xử lý và làm sạch số liệu, phúc tra và viết báo cáo đánh giá kết quả 

giám sát. Giám sát viên phải tham dự đầy đủ các buổi tập huấn theo yêu cầu.  

(4). Chọn giảng viên cấp tỉnh để tập huấn nghiệp vụ điều tra 

Giảng viên cấp tỉnh là những người thực hiện nhiệm vụ truyền đạt, hướng 

dẫn nghiệp vụ điều tra cho các điều tra viên, giám sát viên cấp tỉnh và cấp 

huyện. Giảng viên được Tổng cục Thống kê hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ điều 

tra. Cục trưởng Cục Thống kê chịu trách nhiệm lựa chọn giảng viên, trong đó 

chú ý đến những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thống 

kê vốn đầu tư và có khả năng sư phạm, truyền đạt tốt. Để thuận tiện trong công 

tác chỉ đạo, điều hành cuộc điều tra, nên đưa giảng viên cấp tỉnh làm thành viên 

Tổ Công tác cấp tỉnh. 

(5). Tập huấn nghiệp vụ điều tra 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra được thực hiện ở 2 cấp: 

- Cấp Trung ương: Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị triển khai Quyết 

định, Phương án điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 cho Lãnh đạo Cục 

Thống kê, đại diện Tổ Công tác cấp tỉnh và những người được chọn làm giảng 

viên cấp tỉnh, đồng thời tập huấn phương pháp chọn mẫu và suy rộng, nội dung 

phiếu và giải thích phiếu thu thập thông tin; sử dụng phần mềm nhập tin và xử lý 

tổng hợp kết quả điều tra.  

- Cấp tỉnh: Cục Thống kê cấp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn với giảng 

viên là thành viên Tổ Công tác cấp tỉnh, cụ thể: 

+ Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị thực hiện điều tra gián tiếp, 

bao gồm chủ đầu tư, ban quan lý dự án/công trình, doanh nghiệp, hợp tác xã, 

Hội nghị tập huấn giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung, hướng dẫn cách ghi 

phiếu và yêu cầu các đơn vị gửi phiếu thu thập thông tin về Cơ quan Thống kê 

theo đúng nội dung và thời gian qui định của phương án. 

Đối với Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ Công tác 

cấp tỉnh cử cán bộ giỏi nghiệp vụ trực tiếp giới thiệu mục đích, ý nghĩa và nội 

của phiếu thu thập thông tin để Sở Tài chính thực hiện đúng và đủ theo yêu cầu 

của cuộc điều tra. 

+ Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên thực hiện thu 

thập thông tin theo phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp để thu thập thông 

tin các đối tượng còn lại. Trong thời gian tập huấn, có bố trí thời gian thực tập 

phỏng vấn ghi phiếu thu thập thông tin tại thực địa. Tùy thuộc vào số lượng điều 

tra viên của mỗi tỉnh để mở lớp theo huyện hoặc cụm. 

- Bộ, ngành: Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định, 

Phương án điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 và tập huấn nghiệp vụ cho 

Tổ Công tác cấp Bộ ngành.  

(6). Biên soạn và phân phối tài liệu điều tra 
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Tài liệu điều tra bao gồm các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và phiếu điều tra, 

do Tổng cục Thống kê biên soạn, thiết kế, xác định số lượng cần in và lập kế hoạch 

phân phối cho các đơn vị trực tiếp triển khai.  

9.2. Chỉ đạo thực hiện 

(1). Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư (sau đây viết tắt là Vụ XDĐT) 

là đơn vị chủ trì cuộc điều tra, phối hợp với Tổ Thường trực giúp Lãnh đạo 

Tổng cục Thống kê chỉ đạo thực hiện toàn bộ cuộc điều tra, bao gồm: xây dựng 

phương án, chọn mẫu, thiết kế phiếu điều tra và biên soạn các tài liệu hướng dẫn 

nghiệp vụ điều tra; hướng dẫn công tác lập, rà soát danh sách, xác định số lượng 

cần thiết, lập kế hoạch in và phân phối phiếu và tài liệu điều tra; tổ chức công 

tác tập huấn, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả điều tra; xây dựng quy trình 

hiệu đính, kiểm tra phiếu, xử lý và tổng hợp số liệu; phân tích và công bố kết 

quả điều tra toàn quốc và địa phương; 

 (2). Vụ Thống kê Dân số và lao động phối hợp với Vụ XDĐT cung cấp dàn 

mẫu địa bàn điều tra và các thông tin liên quan phục vụ cho chọn mẫu địa bàn; 

(3). Vụ Thống kê Công nghiệp phối hợp với Vụ XDĐT lồng ghép hợp 

phần “thực hiện đầu tư khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã” trong điều tra doanh 

nghiệp năm 2015;  

(4). Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin chủ trì, 

phối hợp với Vụ XDĐT, Trung tâm tin học Thống kê khu vực I, Trung tâm tin 

học Thống kê khu vực II xây dựng kế hoạch xử lý thông tin của cuộc điều tra 

trong Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2014 và 2015 của Tổng cục Thống kê; 

cập nhật các bảng danh mục sử dụng cho công tác xử lý và tổng hợp số liệu; 

 (5). Trung tâm tin học Thống kê khu vực I  

hợp phần thực hiện

; đảm bảo tích hợp được với chương trình phần mềm do Trung tâm tin 

học thống kê khu vực II xây dựng;  

(6). Trung tâm tin học Thống kê khu vực II thiết kế phần mềm xử lý, nhập 

tin và tổng hợp kết quả điều tra; đảm bảo tích hợp cơ sở dữ liệu của điều tra 

doanh nghiệp với cơ sở dự liệu điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 để xử lý, 

tổng hợp đồng bộ ở cả cấp Cục Thống kê và Tổng cục; phối hợp với Vụ XDĐT 

tập huấn sử dụng phần mềm để nhập tin và xử lý tổng hợp; chịu trách nhiệm trả 

lời mọi thắc mắc về cách thức sử dụng phần mềm của Cục Thống kê trong suốt 

thời gian triển khai thực hiện đến khi kết thúc toàn bộ cuộc điều tra; 

 (7). Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì và phối hợp với Vụ XDĐT dự toán 

kinh phí cho cuộc điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015; hướng dẫn định mức 

chi tiêu; cấp phát kinh phí; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí của cuộc điều 

tra về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp và duyệt báo cáo quyết toán tài 

chính của các đơn vị; 

(8). Văn phòng Tổng cục Thống kê  chịu trách nhiệm in, phân phối các tài 

liệu: “Tài liệu điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015”, “Sổ tay hướng dẫn 

nghiệp vụ điều tra viên điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015” và phiếu thu 
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thập thông tin số 1; 1.1/VĐT, phục vụ việc lập danh sách, tập huấn các cấp và 

triển khai thực hiện điều tra tại thực địa;  

(9). Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê phối hợp với Vụ XDĐT tiến hành 

kiểm tra, thanh tra cuộc điều tra trên phạm vi cả nước theo đúng quy định, đồng 

thời hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra để các Cục Thống kê tổ chức kiểm tra thực 

hiện phương án điều tra; 

(10). Tổ Công tác cấp Bộ, ngành triển khai: 

- Lập danh sách dự án do Bộ, ngành ban hành Quyết định phê duyệt dự án 

đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, ngành có thực hiện đầu tư từ 

nguồn vốn tự có, vốn liên doanh, liên kết; 

- Trực tiếp thu thập thông tin về các dự án do các đơn vị trực thuộc Bộ, 

ngành làm chủ đầu tư hoặc trưởng ban quản lý dự án; đơn vị sự nghiệp công lập 

có thực hiện đầu tư từ nguồn vốn tự có, vốn liên doanh, liên kết đứng chân trên 

địa bàn  Hà Nội;  

- Sau khi kiểm tra logic, làm sạch phiếu và hoàn thiện thông tin, phối hợp 

với Tổng cục Thống kê nghiệm thu kết quả;  

- Chịu trách nhiệm in bảng kê số 1, 2/RS và phiếu số 3, 8/VĐT.  

Vụ XDĐT chịu trách nhiệm đánh mã và nhập tin các phiếu do Tổ công 

tác cấp Bộ, ngành triển khai thực hiện.  

(11). Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực 

hiện điều tra theo phương án, bao gồm dự án/công trình và công việc về đầu tư 

phát triển thực hiện trong năm 2014 thuộc địa bàn tỉnh/thành phố, từ bước lập và 

rà soát danh sách, điều tra thực địa đến đánh mã, nhập tin, kiểm tra logic trong 

phiếu thu thập thông tin, tổng hợp kết quả điều tra, truyền kết quả về Vụ XDĐT 

và chịu trách nhiệm trước Tổng cục Thống kê về chất lượng số liệu điều tra. 

Ngoài ra, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm thu thập thông tin của các đơn vị điều tra: 

- Dự án/công trình do Bộ, ngành ban hành quyết định phê duyệt dự án, 

phân cấp hoặc ủy quyền cho Sở, ngành hoặc cơ sở thuộc UBND các cấp làm chủ 

đầu tư/trưởng ban quản lý những dự án/công trình đứng chân trên địa bàn 

tỉnh/thành phố; 

- Từ các cơ quan thực hiện quản lý ngành dọc như Ngành Thống kê, 

Thuế, Hải Quan, Kho bạc nhà nước, Kiểm toán, Dự trữ Quốc gia, Kiểm sát, Tòa 

án, Thi hành án có các dự án/công trình được ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ 

quan cấp tỉnh, huyện, xã làm chủ đầu tư hoặc trưởng ban quản lý dự án;  

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, ngành có thực hiện đầu tư từ 

nguồn vốn tự có, vốn liên doanh, liên kết đứng chân trên địa bàn tỉnh, thành phố 

(trừ địa bàn  Hà Nội). 

Giao Cục Thống kê chủ động in các phiếu thu thập thông tin số 2, 3, 5, 6, 

7/VĐT và 6.1, 6.2/DS. Riêng phiếu số 4/VĐT thống nhất với qui định in của 

phương án điều tra doanh nghiệp 2015.  
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Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát 

các hoạt động của cuộc điều tra, tiến hành đánh giá, nghiệm thu phiếu trước khi 

nhập tin.  

10. Kinh phí điều tra 

Kinh phí điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 được ngân sách Nhà nước 

bảo đảm cho mọi hoạt động quy định trong Phương án này. Việc quản lý và sử 

dụng kinh phí thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của 

Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc 

điều tra thống kê và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. 

Kinh phí điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 phải sử dụng đúng mục 

đích, đúng chế độ, đúng định mức, tiết kiệm và hiệu quả. Kinh phí được cấp từ 

ngân sách Trung ương chỉ dùng để điều tra theo nội dung và phạm vi quy định 

trong Phương án./. 

 

TỔNG CỤC TRƢỞNG 

) 

Nguyễn Bích Lâm 


